
Grandes colecionadores
e suas histórias incríveis
Eles rodam quilômetros atrás de novidades e embalagens

●●● Albanês: birrë
●●● Alemão: das Bier
●●● Árabe: bira
●●● Azerbaijão, Bósnia, Croácia,
República Checa, russo, sérvio e
eslovaco: pivo
●●● Búlgaro: bira
●●● Cantonês: beh jau
●●● Catalão: cervesa
●●● Coreano: mek-ju
●●● Dinamarquês e norueguês: Øl
●●● Espanhol: cerveza
●●● Esperanto: biero
●●● Galego: cervexa
●●● Grego: mbi'ra
●●● Havaiano: pia
●●● Hebreu: beera

●●● Holandês: bier
●●● Húngaro: sör
●●● Inglês: beer
●●● Islandês: bjór
●●● Indonésio: bir
●●● Irlandês: beoir
●●● Japonês: biiru
●●● Latim: cerevisia
●●● Latvian: alus
●●● Lithuanian: alus
●●● Mandarin: pí jiuv
●●● Romeno: bere
●●● Sueco: Öl
●●● Tailandês, vietnamita: bia
●●● Turco: bira
●●● Ucraniano: pyvo
●●● Zulu (dialeto): utshwala

●●● República Checa – 158
●●● Irlanda – 118
●●● Alemanha – 117,7
●●● Áustria – 111
●●● Luxemburgo – 106,62
●●● Reino Unido – 101,5
●●● Dinamarca – 96,7
●●● Bélgica – 96
●●● Austrália – 92
●●● Estados Unidos – 84
●●● Finlândia – 80,2
●●● Holanda – 78,7
●●● Espanha – 78,3
●●● Lituânia – 75,5
●●● Polônia – 70
●●● Suíça – 58,7
●●● Portugal – 58,6

●●● Japão – 56
●●● Suécia – 55,4
●●● México e Noruega – 50
●●● Brasil – 47

Fontes: Brewers of Europe e
Sindicerv (2002-2003)

Quanto à fabricação, o
Brasil (8,22 bilhões de litros/ano)
só perde, em volume, para:
●●● Estados Unidos
(23,6 bilhões de litros/ano)
●●● China (22,5 bilhões de
litros/ano)
●●● Alemanha (10,5 bilhões de
litros/ano)
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DE COPO EM COPO

Fábio Vendrame

A volta ao mundo da cerveja
começa assim, como uma con-
versa de bar. “A melhor do
mundo é feita em Munique”,
poderiam dizer os alemães. “Is-
so demonstra um rotundo des-
conhecimento de nossas artesa-
nais”, retrucariam, de canto de
boca, os belgas. “A melhor é a
que vende mais”, argumenta-
riam os americanos. “Perdoai-
vos, Senhor. Eles não sabem o
que dizem”, desdenhariam os
checos. “Tsk, tsk, tsk... Não há
nada como uma Guinness!”,
certamente recitariam o seu
bordão favorito os já ébrios ir-
landeses.

Tudo bem, cerveja é ques-
tão de orgulho nacional. E o
Brasil não faz feio: abastece-
mos o mercado com mais de 8
bilhões de litros por ano, a
quarta produção em escala
mundial. Mas, afinal, onde es-
tá a melhor cerveja do mundo?
“No copo de quem a bebe”, ba-
te o martelo o austríaco Con-
rad Seidl, autor de O Catecis-
mo da Cerveja (Ed. Senac,
385 págs., R$ 55 em média).
Na obra, que lhe valeu o apeli-
do de o papa da cerveja, Seidl
responde a 567 perguntas so-
bre o tema e incita os leitores a
viajar, não apenas em busca de
novas paragens, mas também
de sabores distintos.

Ok, mas por onde começar a
viagem? Ora, em qualquer rin-
cão do planeta, por mais remo-
to que seja, sempre haverá ao
menos um boteco. E, desde
que a Weihenstephan come-
çou a produzir cerveja, ainda
como mosteiro beneditino em 725, em Freising, na Baviera,

o que não falta nesse balcão de
bar chamado mundo são peque-
nas, médias e imensas fábricas
de cerveja. Fique tranqüilo: so-
brarão bons motivos e ótimas
opções para agregar ao roteiro
de sua próxima viagem um
tour cervejeiro.

PRIMEIRO BRINDE
Vejam bem: os sumérios, 5
mil anos atrás, já tomavam os
seus porres. Egípcios e babilô-
nios, então, elaboraram mais
de 16 tipos de bebida à base de

cevada, trigo e mel. Mas um
dos aspectos mais curiosos é
que não importa quem inven-
tou a cerveja: o interessante é
justamente constatar que a fer-
mentação de cereais para a ob-
tenção de bebidas com teor al-
coólico surgiu nas mais diver-
sas e distantes culturas do pla-
neta, cada uma à sua maneira.
Foi assim na milenar China,
no Japão, na África e até no re-
moto império inca.

Cedo ou tarde, portanto, esta-
ria o homem fadado a tomar
cerveja. E a qualidade da bebi-

da sempre foi, mesmo, questão
de Estado. Elaborado entre
1728 e 1685 a.C., o Código de
Hamurabi, o mais antigo con-
junto de leis conhecido, conde-
nava à pena de morte quem ou-
sasse diluir ou corromper a cer-
veja que vendia. Mesmo a Igre-
ja Católica se manifestaria mui-
tos anos depois contra tal sacri-
légio: em 1614, o papa Paulo
V abençoaria a cerveja.

Por sinal, nos históricos
mosteiros belgas sempre se
produziu cerveja. E conta-se
que, na Idade Média, quando

frades e capuchinhos evita-
vam ingerir alimentos sólidos
nos períodos de jejum, passa-
vam a fabricar cervejas espe-
cialmente fortes. E seguiam o
lema: “liquidem non frangit
ieiuniam” (os líquidos não
quebram o jejum). Aliás, pela
semelhança entre os ingredien-
tes, a cerveja é também chama-
da de “pão líquido”.

MAIS UMA RODADA
Sobre ingredientes, foi a par-
tir da introdução do lúpulo
que se deu uma das grandes re-

voluções da bebida. Responsá-
vel pelo amargor, a planta
contribui também para o aro-
ma. Basicamente, junta-se o
lúpulo ao malte de cevada, ao
fermento e à água para se ob-
ter a versão contemporânea
da cerveja.

É evidente que o processo
de fabricação é mais comple-
xo e envolve cuidados específi-
cos. E descobrir tudo isso é o
primeiro atrativo dos tours tu-
rísticos em fábricas e microcer-
vejarias. O segundo – e, para
muitos, o melhor –, natural-
mente, é degustar a produção
em sua fonte original. In loco.

Por isso, visitar uma micro-
cervejaria pode ser mais com-
pensador do que ir a uma fábri-
ca de produção em larga esca-
la. As menores costumam pre-
servar receitas tradicionais. A
Alemanha é o paraíso das mi-
crocervejarias: há 683 (54% do
total da cerveja consumida no
país). Uma delas – que já foi
“descoberta” pelo turismo – é a
Uerige (www.uerige.de), de
Dusseldorf.

SAIDEIRA
Mas há muito mais. O homem
esmerou-se na arte da cerveja.
Tanto na de bebê-la quanto na
de fabricá-la. E cada vez mais a
tendência indica uma grata vol-
ta às origens. Com a clara van-
tagem de adicionar ao processo
a experiência adquirida.

Para deleite dos apreciado-
res, têm surgido mais e mais mi-
crocervejarias e brewpubs, esta-
belecimentos próprios onde se
comercializa a produção final.
Nos Estados Unidos, por exem-
plo, os fabricantes de cervejas
especiais são chamados de craf-
tbeer industry (algo como in-
dústria da cerveja artesanal).

E o Brasil segue o embalo. A
Baden Baden é um bom exem-
plo. A microcervejaria de Cam-
pos do Jordão (SP) integra o
movimento mundial The Craft
Beer Renaissance, que estimu-
la o resgate das tradições no
processo lento e cuidadoso de
maturação para a obtenção de
sabores personalizados. É um
pouco de tudo isso o que ofere-
cemos a vocês, leitores, nas pró-
ximas páginas. Sintam-se ho-
menageados. À nossa! ●

MICHAEL DALDER/REUTERS
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COMO PEDIR A SUA, EM VÁRIAS LÍNGUAS QUEM MAIS BEBE NO PLANETA (LITROS/HABITANTE)

A paixão pela cerveja move
gente aos quatro engradados,
ou melhor, aos quatro cantos
do mundo. Onde houver o lí-
quido – ou a embalagem! –
apreciadores lá estarão. Os ca-
çadores de cerveja formam
um clã muito especial. E ro-
dam o planeta atrás da laborio-
sa tarefa de acrescentar ao cur-
rículo novos sabores e obje-
tos colecionáveis. Às vezes,
associam-se em confrarias;
outras, preferem ir à caça soli-
tariamente.

Mais ou menos nesse ritmo
funciona a vida de Cassio Pic-
colo, de 44 anos. Dono do
FrangÓ, o templo da cerveja
em São Paulo, Piccolo tem
um currículo repleto de via-
gens em que o mote é a bebi-
da. “Bélgica, República Che-
ca, Alemanha, Inglaterra e
até Peru!”, cita ele, sem titu-
bear. Mas por que até Peru?
“Fui fazer a trilha inca até
Machu Picchu e, claro, apro-
veitei para ir atrás da chicha,
a cerveja feita pelos incas an-
cestrais”, conta.

A chicha é uma cerveja de
milho. “Dizem que eles fer-
mentam a bebida na boca,
mascando”, diz Piccolo.
“Não posso afirmar isso por-
que não vi, mas a dica é: se te
oferecerem a chicha engarra-
fada, fuja!” Não por causa do
sabor ou algo que o valha.
“Fuja porque a chicha é uma

cerveja de produção caseira e
consumo imediato”, explica
o caçador brasileiro.

Piccolo classifica essa ex-
periência como a mais exóti-
ca de seu currículo. E indica
outros roteiros para os apre-
ciadores do assunto. “Praga é
imperdível. Uma cidade mara-
vilhosa em todos os senti-
dos.” Seus pensamentos pare-
cem ir longe. “E todas, todas,
todas as cervejas checas são
igualmente maravilhosas.”

Certa vez, Piccolo tirou 15
dias para explorar as cerveja-
rias alemãs, belgas e checas,
entre outras. Visitou campos
de lúpulo e conheceu a mais
antiga das cervejarias do mun-
do, a Weihenstephan, na Ale-
manha. “Eu diria que tenho
uma quilometragem conside-
rável”, ri Piccolo. “Gosto
mais de visitar as pequenas
cervejarias e, nesse quesito,
Bruxelas e Bruges, na Bélgi-
ca, são o máximo”, empolga-
se. “E a cidade alemã de Mu-
nique é obrigatória.”

AMÉRICA DO SUL
No mesmo pique de Piccolo, o
industrial gaúcho Ozenir Pei-
xoto, de 50 anos, tem rodado o
continente sul-americano de
ponta-a-ponta atrás de... lati-
nhas de cerveja. “Para falar a
verdade, isso é tudo o que te-
nho feito nos últimos anos”,
revela o porto-alegrense. Ele

conta que já foi a 11 países eu-
ropeus com o mesmo objeti-
vo. “Mas minha paixão é mes-
mo a América do Sul.”

Da premiadíssima Paceña,
da Bolívia, à colombiana
Áquila, sua coleção reúne
mais de 12 mil exemplares.
“São os colecionadores que
contam a história da cerve-
ja”, defende ele, atual presi-
dente do Clube Gaúcho de
Colecionáveis Cervejeiros,
cuja sigla é sugestiva: Tcher-
veja. Para quem conhece o so-
taque dos pampas, não é difí-
cil imaginar o porquê. “Eu
mesmo estou fazendo um
acervo sobre a história da Kai-
ser”, prossegue.

Na mesma linha, mas radi-
cado em São Paulo, Bernardo
Kigiela, de 56 anos, garante
que prefere colecionar a be-
ber cerveja. “Durante oito
anos, me dediquei à árdua ta-
refa de caçar latas de cerveja
ao redor do mundo”, relata
ele, hoje presidente do Clube
do Brasil Chapter – ramifica-
ção brasileira da Brewery Col-
lectibles Club of America
(BCCA). “É um clube com
mais de 30 mil associados”,
destaca Kigiela, dono de um
acervo de 20 mil latas.

Outro aficionado por via-
gens cujo tema é a cerveja é o
empresário Carlos Amaral
Gurgel, de 47 anos. Acostu-
mado a viajar, ele recomenda

alguns destinos pouco comen-
tados. “O Museu da Cerveja,
em Nove Liguri, na Itália, va-
le a visita”, diz. “Também é
imperdível a fábrica da Bo-
fferding, em Luxemburgo,
uma cervejaria do século 18.”

ESTRANGEIROS
Mas o maior caçador de cerve-
jas do mundo é americano e
atende por Michael Jackson –
a mesma grafia do popstar. Ja-
ckson cervejeiro percorre o
mundo atrás da bebida. E rela-

ta tudo no site www.beerhun-
ter.com.

Vale também averiguar o en-
dereço virtual www.ohhh.
myhead.org. Trata-se de uma
agremiação de cervejeiros ba-
seada em Estocolmo. Esses
suecos malucos experimenta-
ram nada menos que 6.012
marcas. E criaram o maior ran-
king do gênero que se tem notí-
cia! Entre as brasileiras, desta-
que para a Red Ale, da Baden
Baden, que ocupa a 247.ª colo-
cação. ● F.V.
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